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VAN DE REDACTIE
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Onder dit
motto beginnen we aan ons 148e Infoblad en
kunnen we hopelijk ook dit jaar weer tal van
activiteiten gaan organiseren, want stilzitten doen
we allerminst. Onze buurtvereniging staat bekend
om haar actieve aanpak van tal van zaken en dat
willen we ook zo houden.
Soms moet je na vele jaren met pijn in het hart
afscheid nemen van het organiseren van een
activiteit, maar wij staan er in onze contreien om
bekend dat we snel weer iets anders weten te vinden. Ook dit jaar zal dat het geval
zijn. Samen met Baneblökske hebben wij 28 jaar lang onze schouders gezet onder
Koninginnedag en Koningsdag, maar de afgelopen jaren werd het steeds moeilijker
om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Daarom hebben we gezamenlijk
besloten ermee te stoppen, in de wetenschap dat de voetbalclub en de scouting een
aantal activiteiten over nemen.
We hebben inmiddels alweer een aantal nieuwe uitdagingen opgenomen in ons
programma en we zullen in dit Infoblad hier zeker al aandacht aan besteden. We
hebben al een leuke wandeling achter de rug en NL-Doet was wederom een succes.
Er zijn diverse bijeenkomsten met de Gemeente geweest, die ons steunen dat we op
de ingeslagen weg moeten verder gaan met tal van initiatieven. Buurtpreventie staat
hoog aangeschreven; de verkeersoverlast krijgt weer extra aandacht en de speeltuin
wordt door de Gemeente opgeknapt zoals dat voorheen was afgesproken. Soms
moeten we daarbij wat extra druk gebruiken, maar met onderling respect weten we
dit steeds te bewerkstelligen. Maren Weiden komt dit jaar extra in de picture te staan
en wordt ook nog uitgebreid met een bijenvolk. Het wordt steeds meer een echte
“beleefweide” voor oud en jong. Er wordt met de Gemeente nagedacht over een
afzetting op het voetpad in de Grachtstraat omdat mountainbikers en crossmotoren
de wandelaars hier lastig vallen.
De Algemene Ledenvergadering hebben we achter de rug en ook hiervan vindt u een
verslag terug in het Infoblad.
Na dit alles kijken we ook nog even voor uit, want Pasen nadert met de opening van
de speeltuin en de ontvangst van de Paashaas. We willen daarna nog een uitstapje
naar een pretpark organiseren en zitten daarmee al weer bij de zomers getinte
activiteiten, die in een volgend Infoblad uiteraard aan de orde zullen komen.
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VAN DE VOORZITTER
Als buurtvereniging moeten wij een haat liefde verhouding
hebben met Pluvius.
Pluvius was de bijnaam van de god Jupiter die de regen
uit de hemel liet neerdalen op de aarde.
Traditiegetrouw kregen wij namelijk met het buurtfeest te
maken met een fikse plensbui zoals wij dat het afgelopen
jaar hebben gehad tijdens het ontbijt op de zondag
morgen.
Met de wandeling van 5 maart jl. hebben we tijdens het
wandelen prachtig weer gehad en toen we net binnen
waren, begon het behoorlijk te gieten.
Met NL doet hebben wij weer het ontbijt voor de buurtbewoners georganiseerd. De
opkomst lag lager ten opzichte van het vorig jaar maar dat mocht de pret niet drukken.
Medewerkers van stichting Mee en Vebego hebben hun bijdrage geleverd met het
klaar maken van het ontbijt. Ook hadden wij voor wat passende muziek gezorgd in
de vorm van een accordeonist. Zij zorgde ervoor dat de stemming er meteen goed in
zat. We mogen gerust stellen dat deze activiteit weer geslaagd was.
De vorige week kregen wij een mail van Dick Gebuys die voor Voerendaal Nu een
portret wilde maken over buurtverenigingen binnen onze gemeente en daarbij wilde
hij beginnen met Kundesj Heem. Het is toch leuk om te weten dat Kundesj Heem een
begrip is binnen de Voerendaalse gemeenschap.
Tevens was het leuk dat wij een compliment kregen over ons info blad.
Pasen komt er weer aan en dat betekent dat het lente is, want het valt elk jaar op een
andere datum, maar altijd tussen 22 maart en 25 april. Het wordt nooit eerder of later
gevierd.
Pasen is een belangrijk christelijk feest. Voor de meeste mensen betekent dit echter
een lekker dagje extra vrij, eieren zoeken en beschilderen met de kinderen of het eten
van ontelbare chocolade-eitjes.
Ik wil u dan ook alvast een zalig Paasfeest wensen.
Uw voorzitter, Jan Muris
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BERICHT VERKEERSCOMMISSIE
Bij het samenstellen van dit Infoblad kregen wij
het bericht dat de GVVP (Gemeentelijk Verkeeren Vervoersplan) gereed is en aan de
Gemeenteraad
zal
worden
voorgelegd.
Aangezien het een lijvig rapport is geworden,
hebben wij nog niet de tijd gehad om ons als
verkeerscommissie hierover te buigen en
eventueel te reageren of de genoemde punten
ook zijn benoemd, zoals deze de afgelopen jaren
zijn opgetekend.
Begin van het jaar werden wij door de Gemeente gevraagd om onze bemerkingen te
plaatsen op een stuk aangaande het verkeersgebeuren. Wij hebben daarop
gereageerd, maar de betreffende ambtenaar was ziek geworden en haar mailbox
kon niet worden geopend.
Op 8 maart vond het eerder geplande overleg plaats op het Gemeentehuis met de
heren Heil en Van Bergen. Daarbij zijn een aantal zaken rechtgezet. In eerste
instantie zou worden gestart met het verrichten van metingen in de Grachtstraat en
Lambrechtsstraat. Deze metingen lopen inmiddels en wij zijn benieuwd naar de
resultaten.
Aansluitend zou de smiley weer een tijdje terugkomen in de wijk.
Verder lieten de heren alvast weten dat de Gemeente van plan is de drempel bij de
Heggewikke te verplaatsen richting de rotonde Heerlerweg.
Verder hebben wij aangekaart dat het paadje achter de heg vanaf Grachtstraat 80
vaak door mountainbikers en crossmotoren wordt gebruikt en wandelaars daarbij
worden lastig gevallen.
Voor zover wij hebben begrepen wil de Gemeente dit gaan opvangen door een soort
stegel te plaatsen en het gebruik alleen voor voetganger mogelijk te maken.
Wij houden u de komende maanden zeker op de hoogte van de ontwikkelingen.
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CONTACTEN MET WIJKAGENTE
De afgelopen weken hebben wij wederom een aantal keren contact gehad met de
wijkagente en is zij ook even komen bijpraten.
Uiteraard is er zeer uitvoerig gesproken over de buurtpreventie app en de
overkoepelende preventie app groep voor heel Voerendaal. Zij participeert inmiddels
in deze Voerendaal app en heeft ons ook al diverse tips toegespeeld om onze appdeelnemers te waarschuwen voor oplichters en vreemde personen die met name
oudere bewoners trachten te bestelen.
De afgelopen maanden zijn in de gemeente Voerendaal diverse personen gezien en
ook door de politie aangesproken, die een Oost-Europees uiterlijk of spraakgebruik
hebben. Ook zijn zigeuners betrapt in Klimmen en omgeving. Zij trachten steeds in
de woning binnen te dringen met smoesjes, zoals dat ze ziek zijn en naar het toilet
moeten en dan de bewoners bestelen.
Vaak vragen ze ook geld voor eten voor hun kinderen. Trap niet in deze zielige
verhalen, maar bel meteen de politie of meld dit op de buurtpreventie- app als u het
niet vertrouwd.
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SPEELTUINNIEUWS
In oktober heeft de Gemeente een bezoek aan de speeltuin gebracht en daarbij zijn
een aantal punten aan de orde geweest die moeten leiden tot een nog veiligere
speeltuin voor de kinderen.
De Gemeente stelde voor om de speeltuinpoortjes te verwijderen, maar daar zijn wij
geen voorstander van. De speeltuin ligt niet in een direct zichtveld van omwonenden
en dat zou alleen maar leiden tot extra overlast voor de omwonenden. De Gemeente
zal de poortjes zodanig repareren dat deze weer naar behoren werken.
Op 13 maart hebben wij met de verantwoordelijken bij de Gemeente gesproken,
nadat wij ons beklag hadden gedaan over de voortgang van de gemaakte afspraken,
waaraan nog niet was voldaan.
Ten dele zijn wel reeds wat zaken opgelost, maar helaas zijn er nog een aantal
openstaande problemen..
-De leibomen zijn ondanks gemaakte afspraken al een paar jaar niet meer gesnoeid
en de Gemeente zal dit nu op korte termijn gaan opnemen.
-De Gemeente zal dit jaar bij de ingang de gevaarlijke platen gaan vervangen door
rubber tegels.
-De poortjes worden hersteld (voor zover mogelijk) zodat deze weer hersluitbaar zijn..
-Onder de wip zal een stootband vervangen worden.
-Onze wens om een fietsenstalling met bv twee beugels voor de speeltuin te
realiseren zal helaas niet doorgaan. De oude plek zou te ver van de poort liggen en
niet gebruikt worden.
-Bij het speelhuisje zal het zand nog volledig worden vervangen.
-De borden bij de entree worden hersteld omdat deze met graffitti zijn bespoten.
-De Gemeente gaat er van uit dat wij de speeltuin openen met Pasen, maar wij
hebben duidelijk gemaakt dat we dit reeds eerder willen doen als de
weersomstandigheden dit toelaten.
Kleine Speeltuin (trapveldje).
De voetbalwand was afgekeurd, omdat de bevestigingen te gevaarlijk zouden zijn.
Wij hebben inmiddels het buurtklussen team van Klimmen benaderd en zij bekijken
wat mogelijk is.
Door de Gemeente is deze week de grond rondom de goaltjes en een aantal kale
plekken met graszaad ingezaaid. Wij verzoeken de ouders aan hun kinderen duidelijk
te maken dat het gras eerst moet ontkiemen en moet groeien, alvorens ze de plekken
kunnen betreden.
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BUURTSCHOON
De afgelopen maanden hebben wij weer een aantal keren in de buurt en het
Cortenbacherveld een rondgang gemaakt om zwerfvuil in te zamelen.
Helaas hebben wij daarbij moeten vaststellen dat onze vrees voor het plaatsen van
de nieuwe zitbank bij het landschapselement in het Cortenbacherveld is bevestigd,
want diverse wiet-zakjes en aanverwante artikelen hebben wij daar moeten opruimen.
Ook is de glazen bloempot met kunstbloemen vernietigd. Wij vinden het triest dat het
werk van mensen die dit kruisbeeld onderhouden wordt vernietigd. Mocht u ons
kunnen helpen aan kentekens van brommers, crossmotoren en zelfs auto’s, die hier
in de avonduren worden gesignaleerd, dan verzoeken wij u dit bij ons kenbaar maken.
Wij zullen dan de wijkagente inschakelen.
Verder hebben wij ook vastgesteld dat de greppel achter de heg in de Grachtstraat
(tussen rotonde en Grachtstraat no.80) steeds vaker wordt gebruikt om troep te
dumpen. Zelfs bidons worden daar achteloos weggegooid.
Wij doen nogmaals een beroep op hondenbezitters om volle poepzakjes te
deponeren in de afvalbakken. Zij rapen de hondenpoep wel in een poepzakje, maar
gooien dit zakje vervolgens gewoon in de struiken. Bij het inzamelen van het
zwerfafval hebben we dit wederom diverse keren moeten vaststellen, maar de
inzamelaars voelen zich niet geroepen om uw poepzakje te gaan inzamelen. Onze
suggestie: loop eens met ons mee bij het inzamelen.

7

8

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op zaterdag 25 maart vond bij de Pintelier de Algemene
Ledenvergadering plaats.
Bijgaand een aantal berichten uit de vergadering. Aanwezig
waren 19 stemgerechtigde leden. Bericht van verhindering is
ontvangen van de families van der Plaats, Hamers en José
Born.
De secretaris leest zijn verslag voor over het afgelopen jaar.
Dit verslag is elders in dit Infoblad verwerkt.
Alle aanwezigen hebben een resultatenoverzicht ontvangen en de penningmeester
geeft een toelichting. Wij hebben 2016 afgesloten met een negatief saldo, maar dat
was vooraf ingecalculeerd door de kosten van het buurtfeest, waarvoor een aantal
jaren extra is gereserveerd.
-Door de Gemeente is een fout gemaakt bij het vergoeden van het onderhoud van de
speeltuin, waardoor een bedrag niet meer is verwerkt in 2016. Deze vergoeding
kunnen we in 2017 dubbel verwachten.
-Verzekering en heffingen was duurder; dit komt door een evenementenverzekering
voor het buurtfeest.
-Representatie bestuur is beduidend minder omdat het bestuur haar jaarlijks etentje
uit kostenoogpunt heeft laten vallen. De vergadering is van mening dat dit niet juist is
en dat het bestuur dit jaarlijks dient te houden om de onderlinge band in het bestuur
te versterken.
-In de post donaties is afgelopen jaar meegenomen het bedrag dat wij hebben
ontvangen van de Rabo Clubkas en Bloemisterij Schaffers.
De administratie van de penningmeester is gecontroleerd door Gerard Luypaers,
Carla Schaeks en Luuk Stultjens. Zij hebben de boeken gecontroleerd en geen
onvolkomenheden geconstateerd en vragen de Algemene Ledenvergadering de
penningmeester te dechargeren, hetgeen onder dankzegging is gebeurd.
Alle aanwezigen hebben de voorgelegde begroting voor 2017 ontvangen.
-er waren een aantal advertenties weggevallen, maar deze zijn door nieuwe
adverteerders vervangen. Verder zijn we verleden jaar gestart met advertenties in
kleur, waarvoor iets meer betaald moet worden.
-Voor NL Doet is een grote bijdrage binnen, maar nog niet bekend is welke uitgaven
nog volgen, omdat in Maren Weiden en de speeltuin nog een aantal werkzaamheden
op het programma staan.
-We bekijken eind van het jaar of er nog een bedrag over is voor de kerstattentie.
-Er is geld gereserveerd voor de aankoop van een nieuwe partytent.
De voorgelegde begroting wordt door de vergadering vastgesteld.
Het voorstel van het bestuur om de contributies in 2018 niet aan te passen wordt door
de vergadering over genomen. Gezinnen betalen € 17,50 en alleenstaanden € 8,75.
Bij de bestuursverkiezing is Wiel Meurs aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar en wordt
voor een periode van 3 jaar benoemd. Tijdens het buurtfeest heeft Sandy Swieringa
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zich als kandidaat-bestuurslid aangemeld en heeft sindsdien meegedraaid. Zij wordt
voor een periode van 3 jaar als bestuurslid benoemd. Hiermee is de verhouding
mannen/vrouwen in het bestuur 50/50. De voorzitter wordt weer voor een jaar
benoemd.
Als leden van de kascontrole commissie melden zich Gerard Luypaers, Herman
Schaeks en John Vankan.
De voorgestelde personen worden door de vergadering benoemd.
Na afloop van de vergadering is over een paar zaken nog uitvoerig gediscussieerd:
Buurtpreventie app.
Toegelicht wordt waarom de buurtpreventie app door de Gemeente wordt
ondersteund en momenteel wordt getracht een unaniem app-beheer in de hele
Gemeente te krijgen. Het ontvangen van info uit andere buurten wordt ook door onze
aanwezigen als positief ervaren.
Contacten met de politie en wijkagente
Er wordt een toelichting verstrekt over de wijze waarop we met de wijkagente
communiceren. De contacten worden door beide partijen als zeer positief ervaren en
overleg vindt regelmatig plaats.
Betrokkenheid buurtbewoners
Een der leden merkt op dat het jammer is dat normaliter bij bepaalde evenementen
(zoals bezoek pretpark) de belangstelling vrij groot is als men daarbij op een eigen
profijt mag rekenen, terwijl bij andere activiteiten zoals de jaarvergadering slechts een
kleine opkomst te melden valt. Terecht wordt mede verwezen naar een aantal zaken
zoals speeltuin en Maren Weiden. Toch valt ook hier de betrokkenheid wat tegen.
Het bestuur onderschrijft deze gang van zaken en doet er alles aan om dit trachten
te verbeteren.
Maren Weiden
Kortgeleden is met een imker gesproken, die in Maren Weiden een of meerdere
bijenvolken wil plaatsen. Inmiddels is hierover met de Gemeente contact geweest en
die hebben groen licht gegeven.
Verder heeft de Gemeente zich aangemeld bij het landelijke project Entente Florale
en daarbij is Maren Weiden een van de plaatsen die door de jury bezocht worden.
Tijdens NL Doet heeft de commissie Maren Weiden de eerste aanzet gemaakt om
Maren Weiden onkruidvrij te maken. Er dient echter nog een tweede ronde te komen
en daarbij willen wij de mensen die een boom geplant hebben benaderen om een
steentje bij te dragen.
Enquête
Momenteel wordt er gewerkt aan het samenstellen van een enquête om te
inventariseren welke activiteiten wij eventueel in de toekomst in ons programma
kunnen opnemen. Het nut hiervan wordt door een aantal aanwezigen betwijfeld, maar
vorige enquêtes hebben toch diverse nuttige informatie opgeleverd.
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Hogeweg 22 6367 BD VOERENDAAL Tel. 5751218
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LEDENBESTAND
Verhuizingen zijn er praktisch niet en nieuwe bewoners mochten we ook de afgelopen
weken niet begroeten. Meestal hebben deze wijzigingen ook hun invloed op het
ledenbestand.
Inmiddels heeft een oud–buurtbewoonster zich met haar gezin aangemeld, want oudleden kunnen zich gewoon aanmelden als ze weer lid van Kundesj Heem willen
worden .
Wij begroeten de familie de Haas-Neven, wonende in de Lindeweg dan ook van harte
als lid van de buurtvereniging.
Indien (nieuwe) buurtbewoners lid willen worden van de buurtvereniging, dan volstaat
een simpel telefoontje naar het secretariaat (045-5752679) of naar een van de
bestuursleden.
Nog eenvoudiger is het als u een email stuurt naar info@kundesjheem.nl, onder
vermelding van “nieuw lidmaatschap” en daarbij de namen en geboortedata van de
gezinsleden vermeldt.
De contributie voor 2017 bedraagt voor gezinnen € 17,50 en voor alleenstaanden €
8.75 per jaar.
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PAASWEEK
Vaak wordt Kerstmis gezien als het belangrijkste feest van de katholieke Kerk, maar
Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. Na de Carnaval
begon vroeger de 40-daagse vasten periode, waarin kinderen bijvoorbeeld niet mocht
snoepen. De snoep die ze dan kregen moesten ze in een trommeltje bewaren tot het
Paasfeest. Volwassenen hebben deze traditie heden ten dage over genomen met de
actie Ik Pas om 40 dagen geen alcohol te gebruiken.
Op Palmzondag start de Goede Week met de zegening van de palmtakken. Hierna
volgde vroeger dan een processie die herinnerde aan het volk dat Jezus die dag in
Jeruzalem binnenhaalde. Tegenwoordig zijn de palmtakjes vervangen door
buxustakjes en worden gezien als een symbool van hoop. Op deze dag maken
kinderen hun palmpasentak, waarbij het kruis centraal staat.
Door de eeuwen heen heeft de palmtak of tak van de olijfboom als een symbool van
vrede gediend.
De Paasweek kent een aantal dagen die nog steeds een gevoel van betrokkenheid
tonen met het mystieke gebeuren van Jezus Christus.
We beginnen met Witte Donderdag, waarbij de klokken van de kerk niet meer geluid
worden tot Pasen om in Rome de paaseieren op te halen en het kruisbeeld in de kerk
word afgedekt.
Maar Witte Donderdag heeft een diepere betekenis, want Jezus Christus vierde op
deze dag het Laatste Avondmaal met zijn apostelen en waste zijn discipelen de
voeten. Judas vertrekt uit hun midden om een dag later Jezus te verraden met zijn
Judaskus. Tevens leert Jezus deze dag de apostelen het Onze Vader en loopt Jezus
met zijn discipelen naar de Olijfberg.
Op Goede Vrijdag herdenken we de kruisiging en het overlijden van Jezus Christus
om 15 uur, nadat hij heeft uitgeroepen “het is volbracht”. Vroeger werd er op dit
tijdstip 1 minuut stilte in acht genomen. Nog steeds is Goede Vrijdag in veel landen
een dag dat overheidsinstanties en banken gesloten zijn. Ook is het gebruikelijk dat
op deze dag geen vlees gegeten wordt.
Symbolisch wordt in de kerk de kruisweg gevolgd met de bekende taferelen van de
gebeurtenissen op deze trieste dag. Uit overleveringen lezen wij vaker dat juist op
deze dag mensen een vreemde of onplezierige ervaring opgedaan hebben. Ook is
het vaak slecht weer op deze dag. Wij hebben zelf in Griekenland gezien dat op
Goede Vrijdag iedere kerk haar eigen processie heeft tot laat in de avond.
De zaterdag wordt de vooraankondiging van het Paasfeest. De apostelen halen het
lichaam van Jezus van het kruis en leggen dit in een grot. Ik de kerk keren de vrolijke
deuntjes en kleuren terug in de gezangen. In de avondwake wordt de nieuwe
Paaskaars aangestoken, die een heel jaar haar dienst zal doen bij onder meer
huwelijken en doopfeesten. In Griekenland worden overdag uit de ramen vazen met
water gegooid en rond middernacht wordt overal vuurwerk afgestoken en wordt
vrolijke muziek gespeeld. Zoiets zoals wij van oud op nieuw vieren.
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Uiteindelijk breekt Paaszondag aan en worden de kerken bezocht in de mooiste of
nieuwe kleding. Niet voor niets komt hier de term: “op zijn Paasbest” vandaan. In
Griekenland wordt het paaslam als een soort offer aan het spit gebraden en komen
familie en vrienden samen.
In Jeruzalem hebben getrouwen van Jezus geconstateerd dat het lichaam verdwenen
is uit de grot en dat hij verrezen is uit de doden.
Bij ons worden voor de kinderen paaseieren verstopt en doet de Paashaas zijn
intrede. Tal van activiteiten die gelieerd zijn aan Pasen worden georganiseerd en er
zijn zelfs buurtvereniging die het Paasfeest koppelen aan de opening van hun
speeltuin. Pasen is een feest van vrede.
Hoe dan ook: wij wensen allen een aantal zeer vreugdevolle Paasdagen toe.
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WANDELING
Op zondag 5 maart organiseerden wij onze jaarlijkse wandeling en deze keer met
een speciaal tintje, want de wandeling werd gecombineerd met een treinreisje naar
Schin op Geul.
Rond 10.30 was het voor de 19 deelnemers en 1 hond verzamelen geblazen op het
station van Voerendaal. Stipt om 10.37 vertrok de trein naar Schin op Geul en aldaar
aangekomen wandelden de deelnemers langs de Geul richting Valkenburg.
Bij het Koetshuis was een zaaltje gereserveerd en daar werden we getrakteerd op
een kop koffie of thee met een stuk vlaai. Nadat veelvuldig gebruik was gemaakt van
het toilet werd de terugweg gestart.
In Schin op Geul werd weer even gewacht op de trein richting Heerlen en vanaf station
Voerendaal wandelden de deelnemers naar café FF get Angesj aan het Kerkplein.
Hier stond de groentesoep en een broodje gereed, die na deze wandeling natuurlijk
heerlijk smaakte. Nadat dit verorberd was, konden de aanwezigen nog rekenen op
een paar welverdiende consumpties.
Traditioneel werden we bij het afsluiten van deze activiteit weer getrakteerd op een
regenbui, maar gelukkig hebben we dit patent alleen maar als de activiteit beëindigd
is.
Ondanks de wat mindere belangstelling mogen we toch terugkijken op een geslaagde
activiteit waarvan de deelnemers genoten hebben.
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WHATSAPP BUURTPREVENTIE GROEP
De overkoepelende Voerendaal-preventie-app heeft de afgelopen weken tal van
meldingen opgeleverd en als wij van oordeel zijn dat er meldingen ook van belang
voor onze buurt kunnen zijn, dan nemen wij die over in onze app. Omgekeerd gebeurt
dat natuurlijk ook door de andere app beheerders in de Gemeente.
De afgelopen maanden is dat diverse keren gebeurd, tot gegevens uit Hulsberg toe.
Alle preventieve meldingen zijn welkom, mits ze binnen de gemaakte afspraken
passen.
Samen met de Voerendaal-app beheerder heeft Kundesj Heem reeds een eerste
aanzet besproken met de Gemeente over het structureren van de diverse preventie
apps, die inmiddels over de Gemeente zijn verspreid en richting de 20 gaan. We
willen proberen dat allen dezelfde informatie aan hun deelnemers verstrekken en er
geen wildgroei gaat ontstaan.
Begin april staat een 2e gesprek op de agenda en zijn ook de gegevens bekend waar
de diverse preventie-apps werkzaam zijn.
De afgelopen maanden zijn veel emailadressen dagelijks benaderd met diverse
zogenaamde aanbiedingen van Lidl, Persil, Robijn, ING en Rabo. Open deze
berichten niet en verwijder ze meteen van uw computer of stuur deze berichten door
aan valse-email@fraudehelpdesk.nl.
Uiteraard hebben we onze eigen nieuwtjes tot het laatst bewaard, want we naderen
met rasse schreden de 100e deelnemer van onze Kundesj Heem preventie-app.
Wellicht is deze reeds bij het uitbrengen van dit Infoblad bekend.
Daarnaast is bestuurslid Jan Keulers benoemd als reservebeheerder. Hoe we dit
technisch moeten inpassen wordt nog onderzocht; maar ook dat zal ons gaan lukken.
Wij willen in ieder geval onze eigen buurtpreventie app in de eigen hand houden, om
de deelnemers te vrijwaren van allerlei appbeheerders, die meer het commerciële
aspect voor ogen hebben.
Het is ongekend hoeveel bedrijven er inmiddels uit de grond gestampt zijn, die zich
vooral storten op het commerciële gebeuren zoals reclame, betaalde bewaking en
dergelijke. Als buurtvereniging zullen wij hier zeker (nog) niet aan gaan meedoen.
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ONTVANGST PAASHAAS
Paaszondag is een van
die traditionele zondagen
van Kundesj Heem.
De paashaas zal de
kinderen uit de buurt op
deze dag weer bezoeken
en voor oud en jong
wordt gezorgd voor een
kopje koffie, thee of voor
de kinderen een chocomel of frisdrankje.
Daarnaast kunnen de
volwassenen rekenen op
een stuk vlaai en de
kinderen op een wafel,
stukje cake of een stukje
peperkoek. Het enige wat
wij van de bezoekers vragen is of zij zo vriendelijk willen zijn om zich even te melden
bij onze kraam en de koffie, thee, vlaai en dergelijke even zelf op te halen.
Wij hebben gelukkig tijdig gezien dat rond 11.20 uur de Amstel Gold Race over de
Bergseweg passeert en wij weten dat veel buurtgenoten er graag met hun kinderen
naar toe gaan. Daarom hebben wij de ontvangst van de Paashaas vervroegd naar
10.00 uur.
Voor de kinderen die zich vooraf hebben aangemeld, zal de paashaas paaseieren in
de speeltuin verstoppen. Verzoek aan de ouders zich bij aankomst even te melden
bij de organisatie.
Zodra de Paashaas bij de speeltuin is gearriveerd mogen de kinderen 2 paaseieren
gaan zoeken. En zich daarna melden bij de Paashaas om nog een leuke attentie in
ontvangst te nemen.
Natuurlijk mogen de kinderen dan ook nog met de Paashaas op de foto.
Verder is vanaf 10 uur een ballonnenclown aanwezig die voor de kinderen een
ballonnenfiguur zal maken als extraatje voor deze Paaszondag. Uiteraard mogen de
kinderen ook met de ballonnenclown op de foto.
Mocht het weer het niet toelaten om de ontvangst van de Paashaas in de speeltuin
te organiseren, dan zullen wij dit tijdig bekend maken. De ontvangst van de Paashaas
en de ballonnenclown zal dan op een andere locatie plaatsvinden.
Wij hopen vele buurtgenoten te mogen begroeten
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KUNDESJ HEEM OP FACEBOOK
Zoals gevraagd wordt de Facebookpagina steeds meer gebruikt voor mededelingen
die een informatief karakter hebben en op niet te al te lange termijn gerealiseerd
worden.
De afgelopen maanden is dat veelvuldig voor gekomen en hebben wij daarover
diverse positieve reacties ontvangen.
Inmiddels hebben wij 477 vrienden te boek staan, waardoor duidelijk is dat veel
buurtbewoners of mensen die de buurtvereniging een warm hart toedragen ook via
Facebook hun betrokkenheid met Kundesj Heem laten zien.
Helaas moeten wij zo nu en dan ook zogenaamde vriendschapsverzoeken negatief
beoordelen of na enige tijd als “vriend” verwijderen, omdat wij weinig respect hebben
voor mensen die via onze Facebookpagina reclame voor hun bedrijf willen maken.
Geheel anders ligt dat natuurlijk met onze sponsoren of adverteerders in ons Infoblad,
waarvoor wij graag wat extra aandacht over hebben.
Naast Facebook heeft de buurtvereniging natuurlijk ook nog haar eigen website onder
www.kundesjheem.nl , waarop vele wetenswaardigheden van de buurtvereniging
worden vermeld. Vooral foto’s van evenementen worden daar uitgebreid op
ondergebracht.
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MAREN WEIDEN
Op 11 maart zijn de commissieleden in het kader van NL-Doet gestart met het
onderhoud van de beleefweide. Allereerst zijn de fruitbomen voorzien van nieuw
gaas, omdat geconstateerd was dat er beschadigingen aan de stammetjes waren
aangebracht.
Ook zijn naambordjes -indien nodig- opnieuw bevestigd en is het schuifslot
gerepareerd.
Een andere ploeg was bezig met het verwijderen van het onkruid dat tussen de
haagplanten dreigde te gaan overwoekeren. Inmiddels zijn de nodige kruiwagens
afval op een hoop gedeponeerd en heeft de buitendienst deze volgens afspraak een
paar dagen later opgehaald.
Het was leuk dat een paar kinderen op deze dag meegeholpen hebben om de tuin te
onderhouden, die vooral voor hun is aangelegd.
Natuurlijk zorgde de buurtvereniging tussendoor nog voor een kop koffie, een broodje
of een stuk vlaai. Het was die dag redelijk warm en daarom hebben wij ‘s middags
ook nog gezorgd voor voldoende frisdrank.
Helaas lukte het niet om alle onkruid te verwijderen en daarom werd een volgende
afspraak gemaakt voor 8 april.
Inmiddels heeft de Gemeente de eerste keer het gras gemaaid en zijn de paden weer
uitgetekend en kan het resterende gras doorgroeien. Als alles volgens afspraak
verloopt, zal het maaien van het hele terrein nu 2x per jaar door de Gemeente worden
verricht.
We hadden u verleden keer nog een paar nieuwtjes beloofd, die toen nog niet zeker
waren. Inmiddels is duidelijk dat op 23 juni de Gemeente meedoet aan de landelijke
Groencompetitie Entente Florale en daarbij zal Maren Weiden een van de onderdelen
vormen bij de jurering in deze competitie.
Hierbij wordt met name gekeken naar de participatie tussen Gemeente en
buurtvereniging.
Maar er is nog meer positief nieuws te melden, want een nog openstaande wens van
de commissie is in vervulling gegaan. Wij zijn via de Gemeente in contact gekomen
met imker Christian Klander.
Na uitvoerig overleg is besloten dat hij begin april een aantal bijenvolken zal plaatsen
in Maren Weiden. Bijen vormen normaliter geen gevaar voor mensen. Alleen als hun
bijenkorven door mensen worden aangevallen kunnen zij overgaan tot het verdedigen
van hun koningin. Zover laten wij het zeker niet komen en daarom zullen wij rondom
de bijenkorven wat ruimte afschermen. Volgens de imker is het terrein ideaal voor
een bijenvolk en zijn we benieuwd naar de resultaten. Meer informatie volgt zodra de
bijenkorven geplaatst zijn.
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BEZOEK PRETPARK
Wij hadden in eerste instantie op 6 mei een bezoek aan Phantasialand gepland, maar
helaas hebben wij in de voorbereiding diverse meningen moeten aanhoren. De een
vindt Phantasialand niets voor de kleinere kinderen en de ander vindt dat juist wel.
Wij hebben daarbij naar een alternatief gezocht door Bobbejaanland te bekijken,
maar ook hier zijn de meningen divers.
Wij zoeken simpel een mogelijkheid waar het hele gezin tegen een gereduceerd tarief
met de bus naar toe kan, zonder daarbij vele uren in een bus te moeten zitten.
Waar we uiteindelijk naar toe gaan, zult u via een flyer van ons vernemen.

De ideale locatie voor ieder
feest, koffietafel, vergadering,
diner.…en meer.
Wij beschikken over een restaurant en
diverse sfeervolle zalen met een
capaciteit tot wel 800 personen.
Kijk op www.deborenburg.nl voor een
sfeerimpressie en de verschillende mogelijkheden.
Graag tot ziens in de Borenburg!!

Furenthela 16 - 6367 TL Voerendaal
Tel. 045-5752850
info@deborenburg.nl

GEVONDEN VOORWERPEN
De secretaris heeft nog een paar gevonden voorwerpen onder zijn beheer. Het gaat
om een groot rond creool en een muts met vermelding “Shore Harbor US”.
De eigenaar kan contact opnemen met het secretariaat.

20

ORANJEFONDS COLLECTE 2017
In de week van 6 tot 11 juni vindt de landelijke collecte van het Oranjefonds plaats.
Inmiddels heeft de Gemeente Voerendaal toestemming verleend om ook in
Voerendaal deze collecte te houden.
De Oranje Fonds Collecte is dé collecte voor een betrokken en sociaal Nederland.
Deelnemende organisaties aan de collecte (stichtingen en verenigingen) mogen de
helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft
gaat naar sociale organisaties in de provincie waarin gecollecteerd is. Alle kosten van
de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje
Fonds.
In de organisatie werkt het Oranje Fonds samen met de RegioBank, die in de meeste
plaatsen zorgdraagt voor de afdracht.
Zo wordt elke opgehaalde euro 100% besteed aan sociale initiatieven, 100% dichtbij.
Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.
Omdat wij de afgelopen jaren diverse keren een subsidie hebben ontvangen van het
Oranjefonds, hebben wij besloten om dit jaar voor het eerst deel te nemen aan deze
collecte. In de loop van de week tussen 6 en 11 juni zullen wij door de buurt rondgaan.
Wellicht dat we ook nog de omliggende straten zullen opnemen in ons collectegebied,
maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.
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JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2016
Het bestuur vergaderde 9 keer. Daarnaast werden de navolgende vaste commissievergaderingen gehouden: Koningsdag 3x, Speeltuin 3x en Maren Weiden 2x. Extra
vergaderingen werden er gehouden bij de voorbereiding van het buurtfeest.
Van interne en externe vergaderingen werden 25 x verslagen opgemaakt. Er werden
12 flyers in de buurt verspreid. Er werden 17 berichten per email naar leden in de
buurt verspreid, die van velerlei aard waren. Het Infoblad verscheen 5 keer. Het
verlies van een paar adverteerders hebben wij weten op te vangen met nieuwe
adverteerders. Het is logisch dat wij waar mogelijk ook onze inkopen bij onze
adverteerders verrichten. Vermeldenswaard is zeker dat 80% van de correspondentie
uit emailberichten bestaat. We zullen u de aantallen onthouden, want alleen al met
de Gemeente noteerden we 160 uitwisselingen. Meer dan 300 emails gingen over
en weer tussen het bestuur en dan praten we nog niet over de stukken met de diverse
commissies. Daarnaast wordt whatsapp steeds effectiever gebruikt en hebben we
momenteel een app voor de bestuursleden, de buurtpreventie, de speeltuinvrijwilligers, de verkeerscommissie en de commissie Maren Weiden.
Het ledental is in 2016 licht gestegen. Eind van het jaar stond de teller op 119
gezinnen. In 2016 konden we 5 gezinnen met een bloemetje verrassen omdat er een
baby geboren was. In 2016 ontvingen 6 buurtgenoten een kaartje op hun 50e
verjaardag. Twee communicanten ontvingen een attentie. Helaas moesten we
afscheid nemen van mevrouw Jongen, van oud bestuurslid Sjef Spierts en van
wethouder Annie Winthagen, waar we heel veel aan te danken hebben.
De navolgende aktiviteiten werden het afgelopen jaar gerealiseerd:
▪ We werden meteen al dubbel verrast toen Jasper Vliex als nieuwe prins van de
Kaatboere werd uitgeroepen en een week later zou blijken dat Michel van Dinther
als nieuwe prins van de Naate ook uit onze buurt afkomstig is.
▪ NL Doet werd in maart ingezet op 3 projecten Tijdens deze dagen hebben een
aantal medewerkers van Vebego en stichting MEE gezorgd voor een ouderenontbijt in het Kunderhoes. Maar ook in de speeltuin en Maren Weiden werden
opknapbeurten verricht.
▪ De opening van de speeltuin op 27 maart door de Paashaas werd bezocht door
24 gezinnen.
▪ Koningsdag op 27 april werd ook dit jaar weer samen met Baneblökske verzorgd,
maar moest helaas zeer vroegtijdig worden afgebroken door de enorme regenval.
Eind van het jaar hebben beide organisatoren de Gemeente laten weten dat zij
om diverse redenen in 2017 stoppen met de organisatie van Koningsdag. Wij zijn
verheugd dat de Voetblaclub inmiddels een aantal activiteiten van ons heeft over
genomen.
▪ De Grote Club Aktie verliep wederom voorspoedig en leverde een leuk extraatje
op voor de vereniging.
▪ De griekse avond bij restaurant Korfu kon rekenen op 28 deelnemers;
▪ Het huisbezoek van Sinterklaas vond plaats bij 17 gezinnen;
▪ Ook dit jaar konden we afsluiten met een leuke Kerstattentie voor alle leden. De
reacties waren zeer positief.
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Voor de meeste activiteiten hebben wij draaiboeken klaar liggen, waarvan dankbaar
gebruik wordt gemaakt. Door de goede contacten met diverse verenigingen moesten
wij natuurlijk ook vaker recepties gaan bezoeken.
Helaas waren er ook een aantal geplanden activiteiten die we om diverse redenen
hebben geannuleerd. Het Kerstboomverbranden kon niet doorgaan door problemen
met de vergunning, maar in de loop van het jaar zijn de gerezen problemen met de
Gemeente opgelost. Ook het Filmbezoek ging niet door, maar in 2017 staat ook dit
weer opnieuw in december op de agenda.
De contacten met de Gemeente waren weer zeer uitgebreid. Er zijn 26 bijeenkomsten
op het Gemeentehuis gehouden waar wij acte de presence hebben gegeven. Wat
heeft er zoal in 2016 gespeeld.
Met burgemeester Wil Houben is diverse keren rechtstreeks contact geweest over
onder meer het Kerstboomverbranden en was hij ook aanwezig op het buurtfeest.
Met wethouder Patrick Leunissen werden diverse zaken regelmatig onder de
aandacht gebracht. Vooral het speeltuingebeuren en de Social Events kwamen
daarbij vaker ter sprake.
Helaas moesten wij afscheid nemen van wethouder Anny Winthagen, waarmee wij
de afgelopen jaren toch zeer veel goede contacten hebben gehad. Het ontstaan van
Maren Weiden was een van haar initiatieven.
Met wethouder Jo Brauers en wethouder Thomas werden ook zaken besproken zoals
verkeer en de omgevingsvisie.
Een groot aantal zaken op economich, sociaal en cultureel gebied zijn dit jaar door
de Gemeente opgestart. Bij een aantal was de buurtvereniging zeer nauw betrokken
of liet merken dat de Gemeente ook op ons kan rekenen als nieuwe activiteiten
voorgelegd worden. Voor ons is dat meestal niet zo moeilijk omdat wij kijken naar het
nut van een project en niet gaan voor alleen maar financieel gewin. De Omgevingsvisie is daarvan een mooi voorbeeld. Wij hebben 14 notities in ons dossier zitten en
waren diverse keren hierover bij de Gemeente. In de finale presentatie waren de grote
IBA-project eigenaren de grote afwezigen. Wij vinden dat jammer.
Het overleg met de verenigingsondersteuner vormde de hoofdmoot bij onze
bezoeken aan het Gemeentehuis.
Met veel plezier hebben wij samen met de Gemeente een aantal zaken opgestart die
uiteindelijk tot leuke resultaten hebben geleid. Als voorbeeld: de buurtpreventie, de
verenigingssubsidie en de kerstsubsidie.
Wij hebben nog steeds het project Reanimatie lopen dat nog niet is afgewikkeld. Met
name bij de buurtpreventie zijn wij zeer betrokken en hebben wij inmiddels diverse
buurtvereniging dankzij onze info op pad geholpen.
Verder werden een aantal presentaties bezocht met thema's als Werkatelier, Talent
werkt en Eenzaamheid.
Wij hebben reeds een voorschot genomen op de nieuwe GVVP, waarbij diverse
verkeersknelpunten worden opgepakt. De problemen in onze wijk zijn inmiddels
duidelijk in kaart gebracht en bij de Gemeente aangekaart..
Op ons verzoek werd in de Desteijnstraat een bladeropvangbak neergezet.
Wij hebben ons sterk gemaakt om te bewerkstelligen dat het Kunderhoes ook voor
partikulieren beschikbaar komt.
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In het Infoblad Voerendaal Magazine kwam Kundesj Heem ook door een artikel in
beeld.
We hebben vele malen meer zwerfvuil opgeruimd dan de verplichte 4x per jaar.
Met de nieuwe wijkagente is regelmatig contact geweest en over en weer weten we
ons te vinden.
De deelname aan de Rabobank Clubkas Aktie was lonend, waaruit de waardering
voor de vereniging blijkt.
Met Democraten Voerendaal is het afgelopen jaar een aantal keren overleg gevoerd.
Onze nieuwe speeltuinbeheerders Annet en Roger Veldman worden ondersteund
door het bestuur en het afgelopen jaar was voor hun geen makkie, want bij de
Gemeente zijn diverse gesprekken gevoerd over het opknappen en onderhoud van
de speeltuin, die op dit moment nog steeds niet zijn gerealiseerd.
Ans Trepels heeft in de loop van het jaar het beheer van de website over genomen.
Facebook wordt steeds meer de infobron om berichten te verspreiden en vooral
nieuwigheidjes in de buurt te ervaren. Het aantal “vrienden” staat boven de 450.
In Maren Weiden hebben buurtgenoten een geocache-punt ingericht, dat regelmatig
gebruikt wordt.
Natuurlijk moeten we nog even terug kijken op de viering van het 30-jarig
bestaansfeest. In de voorbereiding dreigden ook hier vergunningstechnisch wat
zaken mis te lopen over de tent, maar uiteindelijk kwam ook dat op zijn pootjes
terecht. We mogen terug kijken op een geslaagd buurtfeest, dat op de
zaterdagmiddag werd geopend met activiteiten voor de kinderen onder ideale
omstandigheden. De feestavond was zeer geslaagd en druk bezocht. Zeer
verrassend was de ingelaste Algemene Ledenvergadering in de feesttent, waarbij
onze secretaris benoemd werd tot erelid van Kundesj Heem.
Dat Sandy Swieringa zich aanmeldde als nieuw bestuurslid was een extra verrassing.
Helaas werd het ontbijt op de zondagochtend traditioneel verstoord door fikse regenen onweersbuien, maar die konden de pret niet drukken. Opmerkelijk was de
spontaniteit van buurtgenoten bij dit buurtfeest.
Financieel staat de vereniging er nog steeds goed voor. De penningmeester zal hier
straks verder over uitwijden.
In 2016 heeft het bestuur geen gemakkelijke taak gehad om naast de gebruikelijke
activiteiten ook het buurtfeest in goede banen te leiden. Laten we echter één
belangrijk ding niet vergeten: Dit alles is alleen maar mogelijk geweest dankzij uw
ondersteuning en medewerking. Hopelijk mogen we in 2017 ook weer op u rekenen.
Wiel Meurs, secretaris.
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MATERIALEN TE HUUR OF TE LEEN
Kundesj Heem heeft in haar bezit een aantal
materialen,die in de afgelopen jaren zijn
aangekocht of die door buurtgenoten
geschonken zijn. Buurtgenoten kunnen hiervan
tegen een geringe vergoeding gebruik maken,
mits zij zorgen dat de geleende goederen ook
onbeschadigd retour komen.
Daarnaast bezitten wij ook een aantal
attributen,die wij gratis aan onze leden ter
beschikking stellen.
Onderstaand een opsomming van onze artikelen die we te huur of ter leen aanbieden:
vlaggetjeslijnen
gratis
kabelhaspels
€ 2 per haspel van 25 meter
Te reserveren bij Wiel Meurs, tel. 045-5752679
diverse ooievaars
gratis
Te reserveren bij Jan Muris, tel. 045-5751350
Op onze site www.kundesjheem.nl kunt u een foto van de in ons bezit zijnde
ooievaars bekijken.

Abraham/Sara:
gratis
feestverlichting
€ 10 per streng van 25 meter
partytenten
€ 25 per stuk (8 bij 3 meter of 6 bij 3 meter)
Voor meer informatie kunt u hiervoor terecht bij Jan Muris, tel. 045-5751350.
Mocht laatstgenoemde niet bereikbaar zijn, neem dan contact op met het secretariaat.
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CONTRIBUTIES 2017
Het jaar is weer van start gegaan en dat betekent dat wij onze leden ook weer
vragen of zij hun contributie voor 2017 willen voldoen.
Omdat wij geen incasso’s verrichten of acceptgiro’s versturen, willen wij u
verzoeken uw contributie voor 2017 te willen overmaken op een van onderstaande
Rekeningnummers :
Regiobank NL61 RBRB 0687850282
Rabobank: NL61 RABO 0104374934
Contributie:
Gezinnen:
Alleenstaanden:

€ 17,50
€ 8,75

Mocht u nog geen lid zijn van de buurtvereniging, maar dit wel (weer) willen
worden, dan kunt u de contributie
overmaken op een van bovengenoemde rekeningnummers, waarmee u automatisch (weer) lid bent van
Kundesj Heem
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NL-DOET
Het was weer druk tijdens NL-Doet, want op 10 en 11 maart deed Kundesj Heem
weer mee aan deze landelijke actie. Tijdens NL-doet steken mensen in het hele land
de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties, zoals Kundesj Heem.
Kundesj Heem ziet NLdoet als een goede gelegenheid om juist dat beetje extra te
doen waar we normaal niet aan toe komen. Wij hadden ook dit jaar 3 projecten
aangemeld.
Op de eerste plaats was dat op de vrijdag weer een ontbijt in het Kunderhoes voor
de ouderen uit de buurt. Steeds vaker horen wij dat mensen van boven de 65 jaar
niet direct willen gekenmerkt worden als “ouderen” en dat is enerzijds een goed teken.
Per slot van rekening ben je zo oud als je je voelt.
Anderzijds betekent het dan weer wel dat wij moeilijk een inschatting kunnen maken
welke buurtgenoten wij kunnen uitnodigen voor deze activiteit.
In eerste instantie werden diverse buurtgenoten persoonlijk benaderd of zij van deze
gelegenheid gebruik wilden maken en werden de aanmeldingsformulieren opgehaald
door bestuursleden.

Vanaf 10.30 uur was het Kunderhoes afgehuurd, daarbij ondersteund door
vrijwilligers van Vebego International BV van Kasteel Cortenbach en stichting MEE,
die lieten weten dat ze weer in het Kunderhoes aanwezig zouden zijn. De stichting
MEE bemiddeld voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een
indicatie voor langdurige zorg. MEE biedt Wlz-cliënten informatie, advies en
ondersteuning. Leuk detail was dat dit jaar een van onze buurtgenoten deel uitmaakte
van het MEE-team.
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Wij hadden dit jaar een accordeoniste ingehuurd en wat schetst onze verbazing: nog
maar amper was zij gestart met de muziek of er werd spontaan een polonaise ingezet.
Later was er nog een muzikaal intermezzo met als solisten Al Sevaerts en Hub
Conjaerts.
Na afloop hiervan werd gestart met het opruimen van de tafels en konden wij
terugzien op een geslaagde NL-Doet activiteit, die zeker herhaald zal worden.
Voor de zaterdag stond de aanpak van werkzaamheden in Maren Weiden op het
programma.
Om 10.00 uur was de voltallige commissie aanwezig om te starten met diverse
reparaties aan de poort en de boompjes. Het snoeien van de takken was nu praktisch
niet nodig en wordt in een later stadium opgepakt. Ook is het onkruid tussen de
haagplanten ten dele verwijderd.
Uiteraard werden de werkers getrakteerd op koffie, thee, broodjes en vla.

Helaas was het niet meer mogelijk om de werkzaamheden in de speeltuin op deze
dag nog ter hand te nemen en wordt dit verplaatst naar en latere datum, nadat de
Gemeente haar werkzaamheden heeft verricht en het zand bij het speelhuisje is
vernieuwd.
Een ding staat in ieder geval vast dat wij in 2018 ons zeker weer zullen aanmelden
voor NL-Doet.
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ACTIVITEITENPROGRAMMA
April 16
Mei 6
Mei 22
Mei 25
Juni 6-10
Juni
Juni 18
Juni 23
Juni 25
Juli 3
Juli 16
Augustus 14
September 16
September 25
November 6
December 3
December 9
December

zondag
zaterdag
maandag
donderdag

zondag
vrijdag
zondag
maandag
zondag
maandag
zaterdag
maandag
maandag
zondag
zaterdag

Ontvangst paashaas
Bezoek Pretpark
Bestuursvergadering
Kindercommunie
Oranjefonds Collecte
Bezoek Aachener Zoo?
Kasteelfeest Cortenbach
Entente Florale Maren Weiden
Kluisfeest Valkenburg
Bestuursvergadering
ZLF schuttersfeest St. Sebastianus
Bestuursvergadering
Start Grote Club Aktie
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Ontvangst Sinterklaas
Opbouw Kerststal
Filmbezoek
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TAAKVERDELING
5752966

Jan Keulers
Bestuurslid

Lippestraat 15
Ontvangst Sinterklaas

Wiel Meurs
Secretaris

Lijndenplein 4
5752679
Algemene Ledenvergadering, infoblad, Grote clubactie,
zwerfvuil, Maren Weiden, verkeers-commissie,
Buurtpreventie, Griekse avond, NL-doet

Jan Muris
Voorzitter

Desteijnstraat 4
5751350
Wandelingen, ontvangst paashaas, Ooievaars, opbouw
kerststal, Maren Weiden, materiaalverhuur,
Speeltuincommissie

Phill Muijs
Penningmeester

Lippestraat 3
Infoblad, advertenties

Al Sevaerts
Bestuurslid

Cartilsstraat 6
5752370
Maren Weiden, gemeentelijke overleggen, bezorgen
infoblad en flyers, Speeltuincommissie

Sandy Swieringa
Bestuurslid

Lippestraat 8
5491083
Sinterklaas, bezorgen infoblad en flyers, bezoek pretpark

Ans Trepels
Bestuurslid

Florinstraat 18
045-5752995
Website, zwerfvuil, wandelingen

Esther Vankan
Bestuurslid

Desteijnstraat 10a
5754062
Attentie nieuwe bewoners, Communie, bezorgen infoblad
en flyers

5750456

Het bestuur wordt bij bepaalde activiteiten ondersteund door de navolgende buurtgenoten:

Bezorging infoblad en flyers: Jeroen van Gessel, John Vankan
Filmbezoek: Jeroen van Gessel
Kerstboomverbranden: Jeroen van Gessel, Roger Veldman
Commissie Maren Weiden: Hetty van de Burg, Marcel Corbey, Charles
Hoeberichts, Leon Kleijnen, Annet Veldman
Speeltuincommissie: Annet & Roger Veldman, Jack Pieters, Rachel/Mahmoud
Alhamid
Verkeerscommissie: Math Boesten, Charles Hoeberichts, Marco Molenaar, Henk
Muijs, Tineke Reijnders.
Website: Robert Nijboer
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